
	  
	  
Suso Vilasánchez cumplirá o seu programa pese 
aos atrancos das leis do PP e sen cobrar nin un 
euro do Concello 
 
O BNG – Asembleas Abertas expuso no Barco que hai outro xeito de facer 
concellos e unha forma diferente de gobernar, para a cidadanía. Aliás diso, o 
candidato comprometeuse a non cobrar nada para o seu peto do diñeiro 
público. 
 
“Temos programa, non o agochamos, é público e todo o mundo o pode descargar na 
rede” comezaba Suso Vilasánchez referíndose ás 32 páxinas de propostas dos 
nacionalistas barquenses. “O noso programa non propón grandes proxectos urbanísticos, 
pois estamos no tempo de aplicar unha nova política social real. Somos conscientes de 
que moitas das medidas ás que nos comprometemos con este programa, coa nova Lei 
de Reforma da Administración Local non é aplicábel”. 
 
O candidato explicou que o BNG, nas administraciónns locais que goberna, faino  baixo a 
insubmisión desta lei “que só se fixo para restar competencias e soberanía aos 
concellos”. Así por exemplo, na actualidade os concellos non poden facer contratacións, 
retiráronselle as competencias do impulso da innovación empresarial ou a 
internacionalización dos productos locais, non poden invertir partidas orzamentarias na 
axuda a domicilio para discapacitados ou no apoio á integración social das mulleres. Así, 
Vilasánchez foi debullando as competencias retiradas aos concellos cunha lei totalmente 
inxusta para a cidadanía que trata de centralizar e afastar a administración da veciñanza. 
 
O candidato do BNG-AA fixo un percorrido con exemplos concretos de Concellos 
gobernados polo BNG no que se seguen a facer políticas das que se lle retiraron 
competencias, declarándose insubmisos. 
 
O Concello do Barco ten acatado as normas do PP de Madrid sen facer ningunha 
oposición cunha postura pública clara, o que posiciona a Alfredo García co centralismo e 
coas políticas de dereitas do Partido Popular. 
 
Suso Vilasánchez destacou que “non todos os políticos son iguais, e que o BNG non ten 
a ninguén no cárcere”. Ademáis lembrou que o primeiro e último concelleiro en rexeitar as 
vantaxes que regala o Concello á Corporación Municipal foi Vítor Sierra, actual voceiro 
nacionalista no consistorio barquense, “neste sentido teremos unha liña continuista, por 
tanto, non vou cobrar nin un euro do diñeiro público para o meu peto, rexeitarei a praza 
de garaxe do concello, a oficina que me pertencería e todas as entradas de balde a 
calquera tipo de acto”, asegurou Suso Vilasánchez. 
 


